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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2020/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.029154/2020-15

Jataí, 29 de junho de 2020.

Aos gestores de unidades acadêmicas, órgãos e demais servidores da Universidade Federal de Jataí.
 
Assunto: Orientações para afastamento de TAEs e docentes
 
Prezados (as) servidores (as),
 

CONSIDERANDO as legislações e Resoluções em vigor que amparam e norteiam os processos de
afastamento de servidores TAEs e docente para par�cipar de programa de pós-graduação stricto sensu no
país, a Lei nº 8.112/1990 (art. 96-A), a Lei nº 12.772/2012; Lei nº 12.863/2013, o Decreto nº 9.991/2019,
a Resolução Cepec nº 1605/2018 e a Resolução Consuni nº 02/2014, alterada pela Resolução Consuni nº
07/2019;

CONSIDERANDO que, em decorrência do processo de implantação da Universidade Federal de Jataí (UFJ),
que está sob a tutoria da Universidade Federal de Goiás (UFG), os atos administra�vos e acadêmicos da
UFJ são subsidiados pela Portaria nº 001/2020, de 14 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.991/2019 na íntegra, e, especialmente, o art. 19, que descreve os
critérios com os quais os afastamentos poderão ser concedidos,  e o art. 22, que prevê a realização de
processo sele�vo para par�cipação de servidores em programas de pós-graduação stricto sensu, e que a
minuta desse processo está em vias de elaboração para seguinte prosseguimento dos processos legais de
apreciação.

 

Informamos que os processos de solicitação de afastamento docente e TAE devem seguir
as norma�vas supracitadas, com o seguinte fluxo:

 

1- A solicitação de afastamento deve estar prevista no PDP do Órgão/Unidade;

 

2 – Abertura do processo somente por meio eletrônico, através do SEI (SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES), com acesso através do link h�ps://sei.ufg.br/sei/, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data inicial do afastamento, tanto para os pedidos iniciais,
quanto para os pedidos de prorrogação de afastamento;

 

3 – Instrução do processo conforme as Resoluções Cepec nº 1605/2018, Consuni nº
02/2014, alterada pela Resolução Consuni nº 07/2019, conforme cada categoria;

 

4 – Após a aprovação pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica ou órgão, o processo
acrescido da cer�dão de ata de aprovação deverá ser encaminhado à DAD/PROPESSOAS/UFJ que
verificará se a solicitação e os documentos componentes estão de acordo com a legislação vigente;

https://sei.ufg.br/sei/


15/07/2020 SEI/UFG - 1408853 - OFÍCIO CIRCULAR

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1520284&infra_sistema=1… 2/2

 

5 – Estando em conformidade com toda a legislação vigente, a DAD encaminhará o
processo aos departamentos responsáveis para as demais providencias administra�vas até a emissão da
Portaria, regulamentará e autorizará a ausência do servidor do serviço.

 

Quaisquer esclarecimento que se façam necessários poderão ser enviados a
DAD/PROPESSOAS/UFJ via e-mail dad.jatai@ufg.br.

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Sabrina Toffoli Leite
Coordenadora do Departamento de Acompanhamento e Desenvolvimento – DAD/PROPESSOAS

 
Ciente:

Prof. Dr. Hans�er Hallison Alves Rezende
Pró-Reitor Pro Tempore de Gestão de Pessoas - UFJ

Documento assinado eletronicamente por Sabrina Toffoli Leite, Coordenadora, em 29/06/2020, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hâns�er Hállison Alves Rezende, Pró-Reitor Pro
Tempore, em 29/06/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1408853 e
o código CRC 9799BB51.
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